แบบฟอร์ ม แผนปฏิบัตกิ ารเสริมสร้ างความผูกพันและความสุข
ส่ วนงาน สถาบันแห่ งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครั ว รอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560
ส่ วนที่ 1
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
เป้าประสงค์

บอร์ ดสร้ างสุข

1.
2.

วัตถุประสงค์

1.
2.
3.

เพื่อเพิ่มระดับความสุขขององค์กร ทัง้ 9 มิติ จาก 62.4 ในปี 59 เป็ น 68.6 ในปี 62 (เพิ่มขึ ้นจากเดิม 10%)
เพื่อเพิ่มระดับความผูกพันกับองค์กร จาก 6.65 ในปี 59 เป็ น 7.32 ในปี 62 (เพิ่มขึ ้นจากเดิม 10%)
เพื่อส่งเสริ มให้ บคุ ลากรกับบุคลากร และบุคลากรกับผู้บริ หารของสถาบัน ได้ ทํากิจกรรมร่วมกัน
เพื่อส่งเสริ มให้ บคุ ลากรเกิดความรัก ความสามัคคี และเกิดความผูกพันต่อผู้บริ หาร และสถาบันมากยิ่งขึ ้น
เพื่อเพิ่มระดับความสุขในมิติ Happy Relax ของบุคลากร จาก 52.3 ในปี 59 เป็ น 57.5 ในปี 60 (เพิ่มขึ ้นจากเดิม 10%)

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์ ตดิ ต่ อ

คณะทํางานเสริ มสร้ างความสุของค์กร

ส่ วนที่ 2
สถานการณ์ ปัญหา
(คะแนนความผูกพัน/
ความสุขจาก
HAPPINOMETER)
เนื่องจากสถานการณ์ของ
สถาบันในปั จจุบนั ไม่คอ่ ยมี
กิจกรรมที่ผ้ บู ริ หารและ

กระบวนการ/กิจกรรม

1.

2.

แต่งตังคณะทํ
้
างาน
โครงการ
ดําเนินการเขียน

สถานที่

งบประมาณ

ระยะเวลา

ลานสร้ างสุข สถาบัน
แห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาเด็กและ

200 บาท/เดือน

ปี งบประมาณ
2560 ‐ 2562

ผลที่ต้องได้ รับ
(Output)

การเปลี่ยนแปลง
(Outcome)

บุคลากรเกิดความรัก บุคลากรใส่ใจต่อการ
ความสามัคคี และ ทํางาน ส่งผลให้ สถาบัน
เกิดความผูกพัน ต่อ
ประสบความสําเร็จ

บุคลากรได้ ทําร่ วมกันมากนัก
จึงทําให้ เกิดช่องว่างระหว่าง
กันขึ ้น คณะทํางานจึงคิดว่า
หากได้ ทํากิจกรรมอวยพรวัน
เกิดบุคลากรประจําเดือน
ร่วมกัน จะทําให้ ผ้ บู ริหารและ
บุคลลากรเกิดความใกล้ ชิด
และผูกพันกันมากขึ ้น
ประกอบกับคะแนน
Happinometor ปี 2559
สถาบันมีคะแนน มิติ Happy
ุ ใน 9 มิติ คือ
Relax น้ อยที่สด
52.3 คะแนน และมี
ระดับความผูกพัน 6.65
คะแนน

3.

4.

5.

6.

และขออนุมตั ิ
ครอบครัว
โครงการ
ประชุมคณะทํางาน
เพื่อวางแผนการ
ดําเนินกิจกรรม
โครงการ
แบ่งทีมคณะทํางาน
ศึกษาหาข้ อมูล
เกี่ยวกับบุคลากร
ของสถาบัน
ติดบอร์ ด
ประชาสัมพันธ์
ข้ อมูลข่าวสารแก่
บุคลากร
ติดตามประเมินผล

ผู้บริหาร และสถาบัน

ตามเป้าหมาย ดังคํา
กล่าวที่วา่ “งานก็ได้ ผล
คนก็เป็ นสุข”

แบบฟอร์ ม แผนปฏิบัตกิ ารเสริมสร้ างความผูกพันและความสุข
ส่ วนงาน สถาบันแห่ งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครั ว รอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560
ส่ วนที่ 1
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
เป้าประสงค์

สปาอารมณ์

1.
2.

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์ ตดิ ต่ อ

ส่ วนที่ 2
สถานการณ์ ปัญหา
(คะแนนความผูกพัน/
ความสุขจาก
HAPPINOMETER)
เนื่องจากสถาบันแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาเด็กและครอบครัว
มีความสามารถในการ

เพื่อเพิ่มระดับความสุขขององค์กร ทัง้ 9 มิติ จาก 62.4 ในปี 59 เป็ น 68.6 ในปี 62 (เพิ่มขึ ้นจากเดิม 10%)
เพื่อเพิ่มระดับความผูกพันกับองค์กร จาก 6.65 ในปี 59 เป็ น 7.32 ในปี 62 (เพิ่มขึ ้นจากเดิม 10%)

เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
1. ได้ ร้ ูจกั ตนเอง (Self-awareness)
2 .ได้ ฝึกวิธีการมีสติอยู่กบั กาย และ ใจ ในปั จจุบนั ขณะ
บุคลากรของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
นางฒามรา สุมาลย์โรจน์ 086-7614769
นางสาวประพา หมายสุข 086-3872674
นางสาวกุณฑลีพร ศรี จนั ทร์ 089-6311804

กระบวนการ/กิจกรรม

สถานที่

งบประมาณ

ระยะเวลา

- Body scan นําพาไปสูค่ วาม
ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ
ให้ สงบ

ห้ อง 1206 ชัน้ 2
อาคารปั ญญาวัฒนา
สถาบันฯ

-ไม่มี

ปี งบประมาณ
2560 ‐ 2562

ผลที่ต้องได้ รับ
(Output)

การเปลี่ยนแปลง
(Outcome)

- เข้ าใจตัวเอง
- มีสติ
- เข้ าใจปั ญหาต่างๆที่ - รับมือกับปั ญหาด้ วย
เกิดขึ ้นกับตนเอง
ความเข้ าใจ

ช่วยเหลือ ให้ คําปรึกษา ต่างๆ - กิจกรรม “รู้จกั ตนเอง” (Selfawareness)
แก่ผ้ รู ับบริการภายนอก ทัง้
เด็กและผู้ใหญ่ ดังนันสถาบั
้
น - แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สิง่ ที่ได้
เรี ยนรู้ร่วมกัน
จึงต้ องการใช้ ความสามารถ
จากบุคคลากรของสถาบันที่มี
อยูใ่ นการช่วยเหลือ ให้
คําปรึกษา แก่บคุ ลากรของ
สถาบันที่มีความเครี ยดกับการ
ทํางาน หรื อความเครี ยดจาก
ครอบครัว และอื่นๆ ให้
สามารถผ่อนคลายจาก
ความเครี ยด พร้ อมแก้ ไข
สถานการณ์ความเครี ยดนัน้
ให้ ผา่ นไปได้ ประกอบกับ
สถาบันมีคะแนน
Happinometor ปี 2559 ใน
มิติ Happy Relax น้ อยที่สดุ
จาก 9 มิติ คือ 52.3 คะแนน

- เข้ าใจผู้อื่น
- ผ่อนคลาย

- มีความสุข

